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Da er mitt korte innhopp som fylkesled-
er snart over. Det har vært et artig år 
og det har vært godt å være tilbake i 
miljøet, men avtalen var ett år og dett 
var dett. Tida som pensjonist skal så 
igjen brukes til alle de tingene som jeg 
hadde planlagt å fylle tilværelsen med.
I løpet av året har jeg fått med meg 
landsmøtet i HEF, Midtnorsk i Kristian-
sund og ett landsstyremøte. Vi har 
også gjennomført to styremøter i lag 
med lokallagslederne, det ene med 

overnatting slik at vi fikk god tid til å 
snakke med hverandre. 

En viktig sak som det har vært jobbet 
mye med er regionalisering. Det betyr 
at vi prøver å få til et tettere samarbeid 
med fylkeslagene i Sør-Trøndelag og 
Møre- og Romsdal. Men ei forutsetning 
for oss er at vi fortsatt skal ha et eget 
kontor i Nord-Trøndelag. 

I skrivende stund er det terroren i Paris 
som dominerer nyhetsbildet. Det er 
forstemmende hva som kan utføres i re-
ligionens navn. Hva er det i mennesket 
natur som gjør at noen er i stand til å 
utføre slike udåder? En av hensiktene 
til IS er helt klart å skape frykt i vesten. 
Frykt for at terroren kan ramme også 
oss, samtidig som det er med på å 
skape frykt for muslimer generelt. Og  
dette er ikke tilfeldig at det skjer akkurat 
nå! Nå når vi står over for den største 
flyktningekatastrofen siden andre ver-
denskrig. Det er om å gjøre å skape et 
størst mulig konfliktnivå mellom oss og 
de muslimske flyktningene. Og para-
dokset er jo at flyktningene som strøm-
mer til Europa i stor grad flykter fra 
jihadistisk terror.
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Fylkeslaget har siden 2006 utdelt prisen «Nordtrønderhumanisten» 
hvert andre år. Prisen tildeles ifølge statuttene «… til enkeltperson, 
gruppe eller organisasjon i Nord-Trøndelag som bidrar til fremme 
av de humanistiske idealer og prinsipper i FNs menneskerettighets-
erklæring». Prisen består av et glassfat signert Oddveig Stenvig, 
kr 5.000,- og et diplom.
Fylkesstyret i HEF NT ønsker nå å få inn forslag på kandidater som 
dere medlemmer mener fortjener denne heder og ære. 

Send inn din kandidat innen 01.01.16, til: tove.tangerud@human.no 

www.human.no

Sosiale medier er fulle av til dels 
grove ytringer mot muslimer og flykt-
ninger. De tituleres som muslimer, 
flyktninger, asylsøkere, migranter, 
lykkesøkere for å nevne noe, men 
ingen kaller dem mennesker – det er 
jo det de er – våre medmennesker! 
Mennesker i nød skal vi hjelpe så 
godt vi kan.

Noen gladmeldinger til slutt. 
«Staten anbefaler påmelding til 
skolegudstjenester!» Dersom dette 
følges opp er det et stort skritt i riktig 
retning! 

Og per november: 4000 nye medlem-
mer hittil i år!

Ei God Jul og et Godt Nytt År ønsker 
jeg dere alle! Og helt til slutt: Vær 
med å bidra til at flyktninger – våre 
medmennesker - som kommer til din 
kommune blir tatt godt i mot og ivare-
tatt på en best mulig måte!

Kandidat til Nordtrønderhumanisten 2016?
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Sahar Ismail vokste opp i Syria. Et Syria som overhodet ikke ligner på bildene vi ser der-
fra i dag. Sahar minnes oppveksten som god, med stor frihet i et liberalt hjem. Og hun ble 
humanetiker lenge før hun kom til Norge. 

La oss først gå helt tilbake til start. Sahar ble født som eldste datter i en familie med ni søstre og tre 
brødre. De tilhører folkegruppen alawiitt, som Sahar beskriver som den mest fredelige sekten i islam, 
med liberale holdninger til livsførsel. Syria var på 60- og 70-tallet et bra sted å være. Det var obligatorisk 
og gratis skole for alle barn - både jenter og gutter, svært få kvinner brukte hijab og unge kvinner kunne 
like gjerne gå i mini-skjørt. Tvangsekteskap 
var det ikke snakk om og mange kvinner 
tok høyere utdanning. Og det var tillatt å 
nyte alkohol. 

Jeg sitter hjemme i stua til Sahar i Levan-
ger. Hun har disket opp med syrisk mat; 
en smaksrik salat med bønner og kikerter, 
bakte fylte auberginer, marinerte oliven 
og det karakteristiske tynne brødet, som 
dyppes i mild yoghurt. – Jeg lever i spagat 
mellom Syria og Norge. Mine sønner er født 
her, så de lever kun i Norge. År med bekym-
ring og frykt for den gjenværende familien i 
Syria har gjort noe med Sahar. Det er vans-
kelig å slippe tankene på hjemlandet og hun 
opplever stor sorg over hvordan det har blitt 
i det som en gang var en flott kulturnasjon, 
så rik på mange måter. Og med stor frihet 
for enkeltindividet den gangen.  

Sahar tenker smilende tilbake på oppveksten. Foreldrene oppfordret henne alltid til å tenke selv. Da hun 
gikk i 9. klasse hadde hun en meget strengt religiøs lærer. Han skremte elevene, og spesielt jentene. 
Han beskrev helvetes pinsler, hvis de ikke brukte hijab. Sahar fikk moren til å kjøpe hijab. Pappa sa; jeg 
kan alltids gi deg råd, men du må velge selv. Noe Sahar virkelig gjorde. Og hijaben var ikke i bruk så 
lenge …
 

Med hjertet i to land

www.human.no
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15 år gammel begynte Sahar å lese. Hun gikk til bib-
lioteket og lånte Albert Camus, Maxim Gorkij og etter 
hvert Simone De Beauvoir. 

Hun fikk nye ideer fra bøkene og hun så rundt seg: 
Kristne, jøder, muslimer levde side om side. Men 
for sin egen del vokste erkjennelsen av at hun ikke 
trodde på noe av dette. - Jeg grublet over religion og 
forstod at religion er en samling av myter og legend-
er, sier Sahar.

Det skjenkes te i kopper av mønstret glass fra Syria. 
Sahar har vært ikke-troende siden ungdomstiden og 
meldte seg inn i Human-Etisk Forbund etter at hun 
kom til Norge. Hun møter alle med åpenhet, uavhen-
gig av religion, om de er nordmenn eller innvandrere. 
Men støter hun på fundamentalister unngår hun 
kontakt med dem. Og blanding mellom politikk og re-
ligion anser hun som farlig. Hvordan var det så, med 
resten av historien – hvorfor og når måtte du flykte fra 
Syria?    

Den beleste unge damen flyttet etter videregående 
til Damaskus, til studier på universitetet. Hun stud-
erte filosofi, antropologi og sosiologi. Det var en fin 
tid, med frie diskusjoner og fritt studentliv. 
Men Syria var i endring. Dette var på starten av 

1980-tallet og landet var ledet av den autoritære Hafez al-Assad (far til 
dagens Bashar al-Assad). Assad strammet grepet og mange ble forfulgt 
og kastet i fengsel, spesielt hvis du kritiserte presidenten. 

Sahar var i studietiden blitt med i et kommunistparti og ble i 1989 kastet 
i fengsel for dette. Hun satt i 1,5 år. I 1991 tok hun beslutningen om å 
flykte. 

Sahar og en søster bor i Norge. Resten av familien er igjen i Syria, blant 
dem deres mor. Familien har daglig kontakt.

Tre pur unge syriske venninner 
i mini-skjørt. Sahar til høyre.

Tekst:
Tove Tangerud
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Midtnorsk samling i Kristiansund

www.human.no

Denne samlinga har funnet sin mal, og den 
fungerer godt. Faglig interessant og sosialt 
trivelig, det er en god kombo!

Folk kom med bil, fly, hurtigbåt, hurtigrute, buss 
og til og med tog for å være med på årets Midt-
norsk Humanetikerkonferanse, 19.-20. september i 
Kristiansund. Konferansen lokket med veldig spen-
nende både tema og foredragsholdere.

Det overordnede temaet var “ansvar”, og på 
lørdag var det litt mer konkret “ytringsfrihet” som 
var samlingspunktet. Innledere - og paneldebat-
tanter - var Vebjørn Selbekk (redaktør i den kristne 
avisa Dagen - som var den første til å publisere 

Muhammed-karikaturene, som faksimile, samt 
nyslått Fritt ord-prisvinner), Mohamed Abdi (mus-
lim, student, samfunnsdebattant og skribent for 
tenketanken Minareten), Nada Yousif  (fribyforfatter 
fra Irak), og vår egen Lars Gule.

Liksom nordtrønderne i fjor fikk kommentarer på 
valget av Stiklestad som samlingssted, falt det 
også i år kommentarer, om valget av Abdi og 
Selbekk som innledere. Dette er litt synd. Det er 
i møtet med annerledeshet at det skjer læring og 
utvikling; det er utfordrende, spennende og inter-
essant, så takk til Møre og Romsdal for å legge til 
rette for å våge å utfordre oss sjøl.
Innlederne hadde alle interessante poenger, me-

todikk og vinklinger til temaet 
“ytringsfrihet”, og siden disse 
foredragene var åpne, var det 
også tilstede en del mennesker 
utenfra, også religiøse. Veldig 
spennende når mangfoldet blir 
stort! Paneldebatten gled litt ut 
i forhold til temaet, og det ble 
også litt ubalanse i tale-tiden. 
Abdi er en svært reflektert og 
dyktig ung mann, og burde 
kanskje ha fått anledning til å 
snakke mer om problematikken. 

Liv Solemdal med klart budskap om mat.



Ettermiddagen gikk 
med til museums-
besøk og tur i havne-
bassenget med sund-
båten. Kristiansunds 
historie er såpass 
spesiell at turen på 
klippfiskmuseet var 
meget vel anvendt tid. 
Lørdagskveldene på 
midtnorsk er alltid en 
trivelig affære.

Søndag var “ansvaret” 
fordelt på Stine 
Rofeldt om HEF og 
Norsk Folkehjelps  
internasjonale engas-
jement, og hva vi kan 
gjøre både lokalt og 
regionalt for å støtte 
dette arbeidet. HEF 
og NF inngikk en avtale i mars 2015, hvilket ser ut 
til å bli en bra konstellasjon. 
Bærekraftig matproduksjon er også en viktig del 
av “ansvar”, og Lars Liabø fra Kontali - verdens 
ledende analyseselskap for maritim sektor - og 
Liv Solemdal fra (tidligere) Bioforsk Tingvoll, 
bidro med svært viktige og tankevekkende tall og 
informasjon om matvareproduksjonssituasjonen i 
verden. Det er mye synsing på dette området, og 
det er ingen tvil om at utviklingen må styres på 

grunnlag av kunnskap, så det er flott at HEF bidrar 
med gode fagfolk!

Takk for ei fin helg og velkommen til Mo i Rana i 
september 2016. Nordlendingene har lagt lista 
høgt hva angår humor, så det er egentlig bare å 
reservere plass allerede nå.
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Nordtrøndere på «Midtnorsk»; f.v. Solveig Norgård (Rørvik), Line Forkner (Namsos), Ingvild Lars-
sen (Steinkjer), Astrid Smevik (Namsos), Robert Skrede (Stjørdal), Ola Torgersen (Namsos), 
Stein Gunnar Espe (Stjørdal), Ulf  Thyrhaug (Levanger), Morten Moa (Stjørdal). Christina Dahl 
ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Randi H. Braaten-Jakobsen.

www.human.no

Christina Dahl    
Ytre Namdal

Tekst:
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Humanistisk Uke 2015 i Nord-Trøndelag:

Bussturné, åpent møte og undringsløype

Det var ulike aktiviteter i fylket under Humanistisk uke i september-oktober. Namdal lokallag 
arrangerte Undringsløype. Steinkjer lokallag hadde besøk av den regionalt omreisende «retro-
humanist-bussen»:

www.human.no

Trivsel i retrobussen ved stoppested Steinkjer. F.v.: en konfirmant, 
Kari Aarnes, Arvid Hageler, Bjørn G. Ericsson og Trond Olav Skevik.

Foto: Randi H. Braaten-Jakobsen

Innherred lokallag arrangerte 30.09. åpent møte i 
Levanger:  
Ca. 50 personer fikk høre filosofen Tore Frost holde et interes-
sant og underholdende foredrag med tittelen “Elleville livspers-
pektiver ispedd gravalvor og litt galgenhumor”. Til høyre: Frost 
sammen med lokallagets leder Aud Segtnan i den vakre møte-
salen i kunstbygget Fenka. Foto: Svein Holthe.

Torsdag 01.10. kl 14.30 parkerte 
bussen på torget midt i byen i et 
forrykende regnvær. Men inne i 
bussen var det godt og varmt. Til 
tross for været kom det besøk.  
Noen konfirmanter, medlemmer, 
samt noen forbipasserende roet 
ned tempoet og tok turen innom 
for å tenke over de store tingene 
her i livet. De bladde i bøkene fra 
Humanist Forlag og var med på 
quiz, mens de drakk kaffe og te og 
spiste kake.
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Fortvilt situasjon for Namsos-jentene 
Dialoggruppa STL Innherred var på besøk hos 
familien Al Zanghari, under sin reise til Jordan 
i september (se faksimile T-A). Familien som 
brått ble utvist og returnert til Jordan, etter å ha 
bodd 9 år i Norge. De to yngste jentene er født 
i Namsos og to av dem var hhv 1 og 4 år da de 
kom. Det ble et sterkt møte med en flokk res-
surssterke, fine jenter. Jenter som på Namsos-
klingene dialekt forteller at de ikke går på skole 
fordi de ikke kan arabisk og at de bare kan 
forlate hjemmet sammen med mor på dagtid, 
fordi annet er farlig for dem. 
For mer informasjon om jentene og saken deres: 
gjør et nettsøk med ordene «syv søstre fra 
Namsos» og du vil finne stoff både fra NA, NRK, 
Dagbladet m.fl.

Foran f.v.: Nils Åge Aunet, Nora, Bayan, Ahmed Radwan, 
Sara, Line Staldvik. Bak fv.: mamma Aida, Doaa, Mona, Go-
fran, Israe, Tove Tangerud. (foto: privat)

HEF-medlem Liv Aalberg (bildet) i 
Namsos er med i den lokale støt-
tegruppa for jentene. Avslaget i okt. 
på å få saken opp i Høyesterett var 
skuffende, og Liv forteller at søstrene 
veksler mellom apati og dyp fort-
vilelse. Støttegruppa gir imidlertid 
ikke opp og vurderer situasjonen, evt. 

om saken kan opp i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 
Støttegruppa har opprettet side på Facebook: De 7 søstre 
i Namsos lever i frykt. Tekst:

Tove Tangerud

Avvist av Høyesterett

9
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Og i år skulle det handle om oss sjøl. Jubileum og fremtid, og nytt, 
oppdatert manifest. For i motsetning til en del andre, så har ikke 
humanismen evige og uforanderlige sannheter å forholde seg til, 
men tvert imot - og heldigvis - anser vi det som viktig å oppdatere 
retningslinjene i henhold til utvikling og samfunnsforhold generelt.

Lørdagen startet med filosofene Fastvold og Olsholt sin oppsum-
mering av humanismens historie, både i litt lengre perspektiv og 
den nære, skandinaviske, med fokus på Grundtvig og Høffding. 
Både Island, Finland og Danmark representert med utsendinger. 
Den danske utsendingen fortalte litt om hvilke problemer de 
hadde med å bli anerkjent; leder Lone Ree Milkær refererte til et 
møte med en Folketingsrepresentant som ikke skjønte begrepet 
“livssyn”, men konsekvent omtalte det som “livsstil”. Godt vi ikke 
har den slags barnesykdommer å slite med!

Marit Simonsen, Norunn Kosberg (humanistisk, ateistisk “felt-
prest”!) og Aksel Bjerke stilte til i paneldebatt om blant annet 

ateisme vs. nyateisme, ledet av en særs opplagt Didrik Søderlind. 
Parallellsesjonen hadde følgende valgbare tema: Dialog og kritikk, Firkantet rasjonalisme?, Har naturen 
og dyr egenverdi og Mening i det meningsløse. Jeg misliker intenst å velge bort noen av slike, jeg vil 
være med på alt! Søndag var viet manifestet, som skal gjelde fra 2016, og forsøkes bli en felles skandi-
navisk plattform. 

Som vanlig var det ei intens, men VELDIG trivelig og lærerik helg. 
Neste år håper jeg på flere nordtrøndere også!

«For tredje gang på rad deltok jeg på et av årets høydepunkter, nemlig 
HEFs landskonferanse. Det er ei helg stappfull av nye og gamle venner, 
og ny og viktig, inspirerende input».

Christina Dahl
På landskonferansen:

Ytre Namdal
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Christina Dahl

NORD-TRØNDELAG FYLKESLAG

Leder:
Ulf Thyrhaug. Tlf.: 483 51 282
E-post: thyrhaug.ulf@ntebb.no  
 
Nestleder
Ingvild Larssen. Tlf.: 971 46 007
E-post: ingvildla@gmail.com  
Økonomileder:
Morten Moa. Tlf.: 990 22 110
E-post: morten.moa@gmail.com   

Kontakt
Humanistisk gravferd
og Humanistisk vigsel:
(gjelder alle lokallagene)
Fylkeskontoret, tlf.: 486 06 228
E-post: tove.tangerud@human.no

INNHERRED LOKALLAG

Leder:
Aud Segtnan. Tlf.: 976 61 445
E-post: aud.segtnan@gmail.com   

Nestleder:
Turid Ø. Sivertsen. Tlf.: 93054365 
E-post: turid.sivertsen@ntebb.no  

Utvalg for Humanistisk navnefest:
Marit E. Aksnes. Tlf.: 416 77 704
E-post: mea@levanger.kommune.no 

Kontaktperson Humanistisk konfirmasjon:
Styreleder – se over.

STJØRDAL LOKALLAG
Adr.: Postboks 177, 7501 Stjørdal

Leder: 
Robert Skrede. Tlf.: 481 12 069
E-post: robertskrede@hotmail.com 

Nestleder:
Mari Øydvin Mæhre. Tlf.: 402 17 797
E-post: mari-oydvin.mahre@ntfk.no 

Utvalg for
Humanistisk navnefest
Kjersti Albrechtsen. Tlf.: 922 34 406
E-post: kjersti.albrechtsen@ntfk.no     

Kontaktperson 
Humanistisk konfirmasjon:
Styreleder – se over.

YTRE NAMDAL LOKALLAG

Leder:
Guri Sagvik. Tlf.: 955 57 864
E-post: g-minnie@online.no 

Økonomiansvarlig:
Gunnar Bengtsson. Tlf.: 970 63 925
E-post: gu-beng@frisurf.no 

Kontaktperson Humanistisk Navnefest:
Styreleder – se over.

Kontaktperson
Humanistisk Konfirmasjon:
Solveig Norgård. Tlf.: 911 28 980
E-post: solveig_norgaard@hotmail.com 

NAMDAL LOKALLAG

Leder:
Gro Olden Jørgensen. Tlf.: 910 03 606
E-post: gro-olden.jorgensen@namsos.kom-
mune.no  

Nestleder:
Line Forkner. Tlf.: 916 16 375
E-post: lineforkner@gmail.com 

Utvalg for Humanistisk navnefest:
Torunn Pedersen. Tlf.: 477 56 477
E-post: torunn.pedersen@ntebb.no 

Kontaktperson Humanistisk konfirmasjon:
Rigmor Andersen. Tlf.: 915 37 460
E-post: rigmoa@hotmail.no
 

STEINKJER LOKALLAG
Adr.: Postboks 3027, 7709 Steinkjer

Leder:
Morten Aasheim. Tlf.: 907 52 395
E-post: moaash@online.no 

Økonomiansvarlig:
Torill Ertsaas. Tlf.: 466 17 624
E-post: torill.ertsaas@bufetat.no  

Kontaktperson Humanistisk navnefest:
Trond Olav Skevik. Tlf.: 480 41 200
E-post: trond.o.skevik@hint.no 

Kontaktperson Humanistisk konfirmasjon:
Kari Aarnes. Tlf.: 952 63 778
E-post: kari.aarnes@steinkjer.kommune.no

For ytterligere informasjon om lokallagene og fylkeslaget: human.no/nord-trondelag

KONTAKTINFORMASJON



Vi søker etter ny regional koordinator for Humanistisk 
konfirmasjon (HK) i Innherred og Stjørdal lokallag

Returadresse: Human-Etisk Forbund, Nord-Trøndelag fylkeslag, Postboks 395, 7601 Levanger

B

Fylkeslaget har to koordinatorer, en i sørdelen og en i norddelen av fylket. Personen vi nå søker skal bistå 
lokallagene med å planlegge og organisere HK-kursene i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy. 
(koordinator i norddelen gjør det samme for HK i Steinkjer, Namsos og Kolvereid/Rørvik). 
Opplæring vil bli gitt. Oppgaven er honorert.
NB! Oppgaven er ikke ordinært arbeid, men en honorert medlemsoppgave. 

Noen av temaene konfirmantene skal gjennom i løpet av kurset:
* Livssyn og humanisme * Menneskerettigheter * På Flukt, et rollespill om å være flyktning

Du som søker må være over 18 år, du må være medlem av forbundet og kunne identifisere deg 
med det humanistiske livssynet.
Vi trenger i tillegg at du;
* Har evne til å arbeide selvstendig * Er strukturert og ryddig. * Har gode samarbeidsevner 

Ta kontakt for mer info: org.sekr. Tove Tangerud, tlf. 486 06 228
Søknad sendes til fylkeslaget, e-post: tove.tangerud@human.no eller i posten til: 
HEF Nord-Trøndelag Pb 395, 7601 Levanger. 
Søknadsfrist: 15. januar


